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Hoe werkt Tessa?

Tessa wordt met een abonnement
geleverd. Dit kan 1 jaar of 3 jaar zijn. 

Jaarabonnement: € 640,-*  (ex BTW)

€ 1,- per dag per cliënt

Incl. eenmalige hardware- & 

installatiekosten: € 275,- 

3-jarig abonnement: € 1095,-* (ex BTW)

€ 1,- per dag per cliënt

Bij een abonnement van 3 jaar is 

de hardware & installatie gratis.

Binnen elk abonnement vallen alle 
updates, uitleg en instructies over het 
gebruik van Tessa, en natuurlijk het 
robotje zelf.  

Uw medewerkers, maar ook de 
familieleden en mantelzorgers kunnen via 
een eenvoudige app instellen wat Tessa 
zegt en wanneer. Ze kunnen bijvoorbeeld 
een tekstbericht sturen naar Tessa, die het 
robotje vervolgens in gesproken woord 
doorgeeft aan de cliënt. Of ze helpt 
herinneren aan activiteiten in de 
instelling: zoals de koffie in de koffiekamer 
om 10.00 uur of het bezoek van familie 
later die dag. Ook kan Tessa de sfeer in 
huis verbeteren, bijvoorbeeld door voor te 
stellen om een muziekje op te zetten.

Daarbij leert Tessa van de cliënt waardoor 
de ondersteuning steeds persoonlijker en 
slimmer wordt.  

Wat kost Tessa?

* Nadat het contracttermijn afgelopen is kan het 
abonnement jaarlijks verlengd worden.
** Wijzigingen onder voorbehoud.

Tessa

Tinybots
info@tinybots.nl

024 - 3010188 elke dag een beetje beter



Meer eigen regie
"Als je dochter belt en zegt dat je je 
moet aankleden, voelt dat 
betuttelend. Als Tessa het zegt, geeft 
dat juist een gevoel van eigen regie."

- Joëlle

Joëlle
Project-medewerker bij 
'Sterker sociaal werk'

Meer beweging

"Sinds de komst van Tessa komt  mijn 
vader vaker zelf uit zijn stoel om 
bijvoorbeeld de krant te halen, zelf een 
kopje koffie te zetten, of te lunchen."

- Dochter van Dhr. Daems

Dhr. Daems
Woont alleen thuis.

Eventjes rust
"Tessa helpt mijn man zelf een kopje 
koffie zetten en nuchter te blijven voor 
de insuline, ook als ik even bij een 
vriendin zit of boodschappen doe.”

- Mevrouw van Santvoord

Mevrouw van Santvoord
Woont samen met haar man
die dementie heeft.

Tessa is een klein sociaal robotje, 
ontworpen door het Nederlandse bedrijf 
Tinybots.

Wie is Tessa? Ervaringen met Tessa

Uit onderzoeken en ervaring bij 
zorginstellingen zijn een aantal voordelen 
van Tessa duidelijk aangetoond. Tessa helpt 
mensen actief te worden en te blijven. 
Hierdoor kunnen medewerkers van uw 
instelling hun tijd beter en leuker besteden. 
Bijvoorbeeld omdat de cliënt via een 
herinnering van Tessa heeft gehoord dat er 
een activiteit is, heeft hij zijn kleren en 
schoenen al aan en is klaar om naar de 
activiteit toe te gaan als de zorgverlener 
komt. Of Tessa heeft de cliënt helpen 
herinneren aan zijn of haar oefeningen, 
waardoor dat al gebeurd is zonder dat uw 
medewerker daar moeite voor heeft 
moeten doen. 

Het helpt de cliënt meer zelf te doen en 
actief te blijven. Het zorgt ervoor dat 
familieleden meer betrokken kunnen raken 
bij de zorg van hun naasten. En neemt 
daarmee werk uit handen van de 
zorgverlener op een innovatieve en 
persoonlijke manier. 

Wat kan Tessa voor u  en uw
cliënten betekenen?

Wat doet Tessa?
Tessa brengt structuur aan in de dag van 
cliënten van uw zorginstelling, ook 
wanneer de zorgverlener niet in de kamer 
aanwezig is. 

www.tinybots.nl/bestellen


